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Már csak Bruce Willis hiányzott az egri robbantásról
FELNÉMET Megsemmisítették az egykori kőőrlő három épületét, amelyek helyén ipari parkot alakítanak ki
uFolytatás az 1. oldalról

A por leülepedése után elő-
tűnt a  torzó: a  tégla valóban 
szépen leomlott, de a vasbeton 
szerkezet kitartott, egyben ma-
radt, csak eldőlt.

– Így is terveztük, mint 
mondtam, a  vasbeton furán 
működik. De így már munka-
gépekkel elérhető, a  törőfejek-
kel szét lehet rombolni a  ma-
radványokat – mondta el a mű-
velet után Turbucz Gergely 
robbantómester.

Ezt erősítette meg Várkonyi 
György, az  EVAT Zrt. ügyveze-
tő igazgatója, a  terület kezelője. 
– Hagyományos módszerekkel 
kevésbé biztonságosan és hosz-
szabb idő alatt lehetett volna 

lebontani az  épületegyüttest. 
Így is egy-két hét csúszást oko-
zott a  munka, amelyet igyek-
szünk behozni. Most egy mág-
neses, fémválogató géppel ki-
szedik a vasanyagot, majd össze-
zúzzák az  építőanyagot, amely 
az útalapba kerül – tette hozzá 
Várkonyi György. A folyamatban 
lévő félmilliárdos beruházásról 
elmondta, amúgy is kármente-
síteni kellett a területet, így még 
haszna is lesz. A közelben halad-
na át Eger nyugati elkerülője, 
így logisztikai központoknak is 
megfelelőek a telkek.

A robbantást megnézte dr. 
Nagy Lajos, az  OMYA Hungá-
ria Kft. ügyvezetője is. Elmond-
ta, a  kőbányászat régóta folyt 

ott, s az 1950-es, 60-as években 
épült az őrlő, amely egyre fejlő-
dött. Az  1990-es évekre azon-
ban kapacitása mennyiségben 
és minőségben is kevésnek bi-

zonyult a Mátrai Erőmű kénte-
lenítőjének kiszolgálása miatt. 
Megépült a Berva-völgyi üzem, 
s bár még egy évig működött, 
2001 tavaszán bezárt a régi.�n
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Még egyben... Nagyon fontos szempont volt a biztonság.

Nagy álom válhat valóra
FEJLESZTÉS Végre kézbe vették sorsuk irányítását a bükkszékiek

A páratlan természeti adott-
ságú Bükkszéken mindenki 
reménykedik, hogy idén 
ősszel befejeződik a nagysza-
bású fürdőfejlesztés, s ezzel 
új élet kezdődik a faluban.

Barta Katalin

Aki idén nyáron szeretne 
strandolni a bükkszéki gyógy- 
és stranfürdőben, várnia kell 
a  július 1-jei nyitásra. Az  ok 
egyszerű és nagyszerű: ja-
vában tart a  létesítmény kö-
zel egymilliárdos fejlesztése. 
A  fürdőhöz érve, a  fejünkbe 
nyomnak egy-egy munkavé-
delmi sisakot, és Fekete Ro-
land építésvezető, valamint 
Zagyva Ferencné polgármester 
asszony kíséretében körbejár-
hatjuk az  alaposan feltúrt te-
rületet, ahol az átlagos hétköz-
nap délelőttjén több mint száz 
munkás tüsténkedik.

Amerre a szem ellát, minde-
nütt falak emelkednek, meden-
cék mélyülnek. Botladozunk 
a hatalmas földkupacok között 
és arról érdeklődünk: mennyi 
a realitása annak, hogy ezen a  
holdbéli tájon egy-két hét múl-
va egy impozáns fürdőkomple-
xum képe rajzolódik ki.

– Július 1-jén, az  építkezés 
első ütemének befejezésével 
nyitunk – jelenti ki a  falu el-
ső asszonya. – Ez azt jelenti, 
hogy négy kültéri medencénk 
felújítva várja a  vendégeket. 
Az  egész komplexum egyéb-
ként idén október végére ké-
szül el, ami arra is garancia, 
hogy a  következő évtől a  sze-
zon végén nem kell bezárnunk, 
azaz végre folyamatos nyitva-
tartással üzemelhet a  gyógy-
komplexum – jegyzi meg.

– A beruházás jó ideig meg-
osztotta a  faluban élőket. 
Akadtak ellenzői is a  korsze-
rűsítésnek. Ők arra hivatkoz-
tak, hogy ez a  döntés felelőt-
len, s adósságba veri Bükkszé-
ket – vetem közbe.

– Ma is vannak olyanok, 
akik kételkednek a  sikerben, 
de a  munkálatokat látva, egy-
re többen hiszik el: több év-
tizedes álmodozás után végre 

valósággá válhat az itt élők re-
ménye, s valóban turisztikai 
központtá válhat a  település. 
Az  üdülőtulajdonosok boldo-
gok, hogy valaha itt vettek tel-
ket, nyaralót, s azok nem érték-
telenednek el, a  helyben élők 
pedig abban bíznak, hogy új 
munkahelyeket hozhat a fürdő. 
Tudja, régi igazság, hogy az em-
ber csak azt hiszi el, amit lát. 
A bükkszékiek esetében ez hat-
ványozottan igaz, hiszen hosz-
szú évekig csak ígérgetéseket 
kaptak. Sokáig dédelgették ezt 
az  álmot, épp ezért sokan nap 
mint nap elsétálnak a  fürdőig, 
hogy megnézzék: tényleg épül-e 
– mondja a polgármester.

Elköszönünk kísérőinktől, 
s a  nyomaték kedvéért meg-
kérdezünk néhány embert is 
a  faluban: miként vélekednek 
a  fejlesztésről. Koska Jánosnét 
az  utcán szólítjuk meg. Jól is-
meri a helyiek véleményét. Azt 

meséli: ő nagyon örül az építke-
zésnek, hiszen az innen elszár-
mazott rokonság, az unokák is 
szívesebben járnak majd haza, 
ha elkészül a  létesítmény. Ál-
lítja, mára eloszlott a  lakosság 
bizalmatlansága is. Mindenki 
szorít a sikerért.

Id. Kovács János és felesége 
azért látogattak e napon Eger-
ből Bükkszékre, hogy meg-
tudakolják: nyugdíjasklubjuk 
tagjai mikor tervezhetnek für-
dőzéssel egybekötött kirándu-
lást a  településre. Mindketten 
szívesen idézik fel az  ahhoz  
kötődő múltbéli emlékeiket:

– Mivel jómagam recski, a fe-
leségem pedig bodonyi születé-
sű, jól ismerjük a térséget, így 
Bükkszéket is. Kedves gyerek-
kori emlékeim közé tartozik, 
amikor a munkában megfáradt 
nénikék ingvállban, a  férfiak 
pedig fekete klottgatyában áz-
tatták fájós tagjaikat a  gyógy-
vizes medencében – mosolyog 
János, aki azt is elárulja, hogy 
fiatalabb éveiben maga is részt 
vett az itteni ifjúsági tábor épí-
tésében. Biztosak abban, hogy 
a korszerű, új fürdő nagy len-
dületet adhat a község fejlődé-
sének. Annyit mondanak: ma-
radnak hűséges vendégei az it-
teni tájnak és víznek. 

Minden jól halad. Száz munkás dolgozik azon, hogy július 1-jén megnyíljon a gyógyfürdő. Képünkön Grünvald Pál és Zagyva Ferencné. 
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Újra kavarhatnak a polgármesterek is
A KöZSÉgbEN már hagyomány, 
hogy júniusban az óvoda előtti 
téren megrendezik a környékbeli 
és határon túli polgármesterek 
főzőversenyét. E napon kötényt 
kötnek a falvak, városok első 

emberei, és fakanalat ragadnak. 
Idén június 23-án, szombaton 
harminc csapat – közük hatá-
ron túliak is – vesz részt a han-
gulatos rendezvényen, amelyre 
minden érdeklődőt várnak.

Kétszázmilliós 
beruházás indul 
idén Demjénben
NYErTEK Sikerrel pályázott 
Demjén önkormányzata a 
csapadékvíz-elevezetési be-
ruházásra – tájékoztatott Fodor 
Géza. A település polgármes-
tere elmondta: megkapták a 
hivatalos értesítést, amiben 
szerepel, hogy több mint 195 
millió forintot nyertek el a 
munkára. – A projekt össz-
költsége 205 millió, régóta 
vártunk az „igen”-re. Bár ezen 
összegből „csak” a fő csatornát 
lehet megvalósítani, de így is 
hatalmas lépés, lévén onnan 
tovább építkezhetünk. A kivi-
telező megvan, rövidesen alá-
írjuk a szerződést, s még idén 
kezdődhet a munka.� n P. A.

Aláírásgyűjtéssel 
tiltakoznak 
az utca lakói 
a Csillagpont ellen
ViTA Aláírásgyűjtéssel tiltakoz-
nak Gyöngyösön a Petőfi utca 
lakói az északi városrészre 
tervezett komplex telepprog-
ram keretében kialakítandó 
Csillagpont ellen, melyet két 
önkormányzati ingatlanban 
hoznának létre. Az épületek-
ben szociális, mentális, egész-
ségügyi, valamint oktató és ne-
velő feladatok ellátására lenne 
lehetőség. A szolgáltatásokat 
főként halmozottan hátrányos 
helyzetű családok vehetnék 
igénybe.

A Csillagpont ellen eddig 
több mint 80 aláírás gyűlt ösz-
sze. A lakók azzal indokolják 
tiltakozásukat, hogy már így 
is túl forgalmas a Petőfi utca, 
a szolgáltató ház pedig tovább 
súlyosbítaná ezt a helyzetet. 
Emellett ingatlanjaik elérték-
telenedésétől is tartanak, mert 
azt tapasztalják, hogy egyre 
nehezebb eladni az utcában 
lévő házakat. Az indoklással 
ellátott tiltakozólevelet már el 
is jutatták a városvezetéshez.

Bozsik István, a komplex 
telepprogramot koordináló 
alpolgármester nem érti az 
ellenállást.

– A Csillagpont nem roma-
ház lesz, hanem egy olyan 
központ, ahol egyebek között 
gyermekfoglalkozásokat és 
egészségmegőrző programokat 
szervezünk majd elsősorban 
az északnyugati városrészen 
élő halmozottan hátrányos 
helyzetűek felzárkóztatására. 
– Állandó kritikaként hangzik 
el – teszi hozzá –, hogy a le-
szakadó romákkal kezdeni kell 
valamit. Ezért is sajnálatos, 
hogy amikor megvan az ön-
kormányzati szándék a mun-
kához, vannak, akik egyéni 
érdekek miatt megtámadnak 
egy jó kezdeményezést.

A komplex telepprogram 
jövőre indulhatna el. Előtte 
azonban szükség lesz a város 
képvsielő-testületének jóvá-
hagyására, hogy Gyöngyös 
pályázhasson a tervek megva-
lósításához szükséges támoga-
tásra, majd pedig készíteni kell 
egy nyertes pályázatot.�n J. M.

Az arccsontja 
és karja is eltört 
a megtámadott 
káli idős embernek
EgY 82 ESZTENdőS káli lakos 
tett bejelentést arról, hogy 
egyik éjszaka a nyitott laká-
sába ismeretlenek bementek, 
ahol nem csupán bántalmaz-
ták őt, de az értékeitől is meg-
szabadították: a házból hatvan-
ezer forint készpénzt, arany 
ékszereket, kávét és cukrot 
vittek el, a kár összesen mint-
egy 150 ezer forint.

Amint arról Lázár Levente, 
a megyei rendőr-főkapitányság 
sajtóreferense tájékoztatta la-
punkat, a bűncselekménnyel 
egy 37 éves, két 23 éves és 
egy 20 éves káli lakost gyanú-
sítanak, őket elfogták, majd 
kihallgatásuk után őrizetbe 
vették. A sértett egyébiránt 
nyolc napon túl gyógyuló sé-
rüléseket, így kar-, valamint 
arccsonttörést szenvedett.� n
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HIRDETéS

 n A város alpolgármestere 
úgy gondolja, egyéni 
érdekek miatt támadnak 
egy amúgy nagyon is jó 
kezdeményezést.

Fodor Géza polgármester


